INDICAÇÃO Nº 248/2021
AUTOR: VEREADOR MOYSÉS CHAMA DE CARVALHO.
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE APARECIDA DO TABOADO – MS.
O Vereador infra-assinado, de conformidade
com as normas regimentais em vigor, INDICA à Mesa Diretora da Câmara
Municipal, que encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor José Natan de
Paula Dias, Prefeito Municipal, com cópia à senhora Lucimara Paulino Muniz
de Melo, Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer,
solicitando que seja feita a fiação elétrica para o funcionamento dos aparelhos
de ar condicionado da Escola Municipal “Prof. Jesus José de Souza”.
JUSTIFICATIVA
Os últimos meses têm sido de um calor intenso
em nosso Município e região. Permanecer em um espaço que não conte com ar
condicionado, principalmente durante o dia, é muito difícil. A situação não é
diferente nas salas de aula das escolas da rede municipal de ensino que ainda não
têm ar condicionado.
A direção, professores e alunos da Escola
Municipal “Prof. Jesus José de Souza” há tempos lutam para que as suas salas de
aula tenham ar condicionado. Os aparelhos de ar condicionado foram adquiridos e
instalados nas paredes daquela unidade de ensino. Como havia a necessidade da
substituição do padrão, isto foi possível graças a recursos disponibilizados através
de emenda impositiva deste Vereador e do então Vereador José Natan de Paula
Dias. Restou então a necessidade de que fosse feita a fiação elétrica para que
finalmente os aparelhos de ar condicionado sejam ligados.
Por entender que tal serviço deve ser feito o
quanto antes, de forma a beneficiar a Escola Municipal citada com todo o conforto
que o ar condicionado oferece, estou solicitando de Vossa Excelência que envide
os esforços necessários para atender esta reivindicação, que está sendo feita em
nome daquela comunidade escolar.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 29 de setembro de 2021.
MOYSÉS CHAMA DE CARVALHO
VEREADOR

